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Аляксандр Лукашэнка за
ступіў на пасаду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. Цырымо
ніяінаўгурацыіпрайшла23ве
расняўПалацыНезалежнасці.

На ўрачыстае мерапрыем
ства было запрошана каля ся
місот чалавек, сярод іх— вы
шэйшыя службовыя асобы,
дэпутаты Палаты прадстаўні
коў і членыСаветаРэспублікі,
кіраўнікідзяржорганаўіаргані
зацый,мясцовыхвыканаўчыхі
распарадчыхорганаў,рэспублі
канскіхсродкаўмасавайінфар
мацыі,дзеячынавукі,культуры
йспорту.

У адпаведнасці з Кансты
туцыяй Рэспублікі Беларусь
Прэзідэнт заступае на пасаду
пасля прынясення адпаведнай
прысягі.Паклаўшыправуюру
кунаКанстытуцыю,Аляксандр
Лукашэнка прамовіў яе на бе
ларускаймове.Затымпадпісаў
актабпрынясенніпрысягі,пас
лячагоСтаршыняЦэнтральнай
камісіі Беларусі па выбарах і

правядзенні рэспубліканскіх
рэферэндумаўЛідзіяЯрмошы
на ўручыла Аляксандру Лука
шэнку пасведчаннеПрэзідэнта
РэспублікіБеларусь.

Выступаючы на цырымоніі
інаўгурацыі, Аляксандр Лука
шэнка заявіў, што дае клятву
на вернасць Айчыне й народу
з асаблівым пачуццём. “У ім

вельмі шмат гордасці за бела
русаў, якія з гонарам прайшлі
выпрабаванні на трываласць,
перш за ўсё, сваіх пераканан
няў,— сказаў ён.— Дзень за
ступленнянапасадуПрэзідэн
та— гэта дзень нашай з вамі
перамогі, пераканальнай і лё
савызначальнай.Мынепроста
выбіралі Прэзідэнта краіны—

мы абаранялі нашыя каштоў
насці, нашае мірнае жыццё,
суверэнітэт і незалежнасць. І
ўгэтымпланенамтрэбабудзе
яшчэнямалазрабіць”.

Кіраўнік дзяржавы заявіў,
штогэтыгодувойдзеўгісторыю
Беларусі як вельмі эмацыйны
перыяд: “Нашай дзяржаўнас
ці быў кінуты беспрэцэдэнтны

выклік — выклік неаднаразо
ваадпрацаваных,безадмоўных
тэхналогій знішчэннянезалеж
ныхдзяржаў.Алемыапынуліся
ўлікувельмінямногіх—нават,
можабыць,адзіныя,—дзе“ка
ляровая рэвалюцыя” не адбы
лася. І гэта выбар беларусаў,
якія ні ў якім разе не хочуць
страціцькраіну”.Тыяпадзеіда
зволілі пераканацца,што бела
русы ў абсалютнай большасці
любяць сваю зямлю, жадаюць
ёйміру,спакоюйросквіту.“Ня
гледзячы на падштурхоўванні
звонку, пад’ябальску даскана
лыя,людзізахаваліпавагуадзін
дааднаго”.

Кіраўнік дзяржавы адзна
чыў, што “Божым промыслам
народБеларусілёгкайнечака
наздабыўсваюнезалежнасць”.
Наягодумку,тоедоўгаўспры
малася як дадзенасць і неша
навалася часам, “сёння ж, вы
пакутаваўшы гэтую перамогу,
мыпаднялісянановуюступень
самасвядомасьці. Астываючы
адгарачкіэлектаральныхбата
лій,мыўбачылі, як сталееўся
нашанацыя.ІхайБеларусьпа
сусветных мерках зусім яшчэ
маладая незалежная дзяржа
ва,алебеларусыякнацыяўжо
не дзеці,мы—народ!”,— за
явіўПрэзідэнт.➔ Стар. 2 

Незвычайная падзея адбылася 
ў кафедральным Свята-Духавым 
саборы Мінска 26 верасня,
у часе ўрачыстай вячэрняй
службы на свята Узвіжання.
Над вернікамі быў узняты Тураўскі 
крыж… Святыня, адноўленая 
ў выніку шматгадовай працы 
й веры годных людзей.

Напярэдадні падзеі на прэсканфе
рэнцыіПатрыяршыЭкзархусяеБеларусі

мітрапалітМінскійЗаслаўскіВеньямін
назваў аднаўленне Тураўскага крыжа
знакавай падзеяй для краіны, сімвалам
аднаўленнядухоўныхтрадыцый ісувя
зіпакаленняў:“Мыадраджаемсвятыні,
кабпакінуцьіхнашчадкам”.

Ні чо га не зда ра ец ца вы пад ко ва 
Тураў,Тураўскаязямля—сапраўды

сакральнаедляБеларусімесца,інайба
гатаягісторыятагокраюмаешматтаям
ніцаў.Гісторыкісцвярджаюць:тамбыў
якмагутныцэнтрфармавання беларус
кай дзяржаўнасці, так і цэнтр культур
нага й духоўнага жыцця. Цэлы шэраг
святыхбеларускайзямліспалучанылё
самізгорадам:святыдабраверныкнязь
БарысТураўскі,прападобныМарцінТу
раўскі,свяціцельЛаўрэнцій—затворнік
ПячэрскійепіскапТураўскі.Атаксама

свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі —
найбольшвядомыўхрысціянскімсвеце.
Калішэсцьгодтамумыгутарылісазна
камітымархеолагамПятромЛысенкам,
тойзапэўніў,штопазначнасційколькас
цібеларускіхкультурныхкаштоўнасцяў
ТураўсупернічаезПолацкам…

МышматгаварылітадызПятромФё
даравічампратаямніцыТурава.Прапад
земныя азёры, якія, напэўна, спарадзілі
легендупраТураўкалодзеж,уякогатры
дны—залатое,срэбнаеймядзянае.Ікалі
апошняебудзепрабітае,то,кажуцьунаро
дзетамтэйшым,настанеканецсвету.Пра
незвычайныясаркафагізчорнагакаменя,
якія больш нідзе не сустракаюцца. Пра
першуюзнойдзенуюнаБеларусікірыліч
ную азбуку, выразаную на самшытавым
грабеньчыку. І, вядома ж, пра каменныя
крыжы,шторастуцьззямлі…➔ Стар. 7
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Лі та ра тар-
фі ло саф 
з Глус ка 

Стар. 6

Эт на-кір маш
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Стар. 4
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Беларускі 

“Лянок”, 
што вырас 

у Даўгаўпілсе
Стар. 5
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Свя ты ні ста ра жыт на га Ту ра ва

Служыць Айчыне — 
вялікі гонар

Аляксандр Лукашэнка заступiў на пасаду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь. 
Цырымонiя iнаўгурацыi прайшла 23 верасня ў Палацы Незалежнасцi.

Адноўлены Тураўскі крыж

Аляксандр Лукашэнка прыносіць прысягу пры заступленні на пасаду Прэзідэнта
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Па рад ра сій скіх рэ гі ё наў. 
У Мін ску 

Намінулым тыдні, які папярэднічаўСёмаму
форумурэгіёнаўБеларусідыРасіі(аёнпачаўся
28 верасня),шэраг расійскіх губернатараў пры
быліўМінск,некаторыязіхсустракалісязПрэ
зідэнтам Беларусі. Практыка супрацы розных
гаспадарчыхструктуркраінынепасрэдназрасій
скімірэгіёнамідаўносябеапраўдвае.Інанядаў
ніхсустрэчахпадкрэсліваласявялікаяроляпра
мыхсувязяўзрасійскімірэгіёнамі,асабістаз іх
кіраўнікамідляразвіццяміждзяржаўныхадносін
БеларусідыРасіі.

22 верасняАляксандрЛукашэнка сустракаў
ся з губернатарамПрыморскагакраю(ёнбываў
унасіяккіраўнікАмурскагакраю)АлегамКа-
жамякам. Абмяркоўваліся планы ўзаемавыгад
найсупрацы.Кіраўнікдзяржавыгаварыўпрасвае
планынаведацьдалёкаўсходнірэгіёнРасіі,бой
ПрэзідэнтУладзімірПуцінямутоераіць:“Яўжо
йдзецямсказаў,штоўнаступнымгодзе абярэм
час.ВозераБайкал,Алтай,Прымор’е,Сахалін і
Камчатка—усёж такі трэбапабываць і пагля
дзецьнатыяцудыпрыроды”.

Адной з падстаў, каб наведацца туды, можа
стаць удзел беларускіх будаўнікоў ва ўзвядзенні
касмадромаУсходні,каліпратоеўдасцадамовіцца.
ПрытымПрэзідэнтпадкрэсліў,штоканкурэнтная
беларускаябудаўнічаягалінаякпаякасціаказвае
мыхпаслуг,такіпаіхкошце:“Настамнаўрадці
наватяпонцыперасягнуцьальбокарэйцы”.Дата
гожбеларускібокгатовызрабіцьусёнеабходнае
для паглыблення супрацы з Прыморскім краем.
“Хоцьвыгеаграфічнайдалёказнаходзіцеся,ня
маламіжнамікіламетраў,мынеразглядаемУла
дзівастокякнейкідалёкійчужыгорад.Мывельмі
частаўспамінаемаб сваёйАйчыне—адБрэста
даУладзівастока. Імызаўсёдыбудземразвіваць
супрацу,—падкрэсліўкіраўнікдзяржавы.—Калі
вампатрэбнабудзедапамога,якуюмыможамака
заць(выведаеценашымагчымасці),томызаўсё
дыгатовыяпадлучыцца”.

ГубернатарАлегКажамякана сустрэчыагу
чыўзадуму:кабуПрымор’іваўсіхбуйныхгара
дахбыліпрадстаўленыбеларускіятаварынарод
нагаспажыванняпразГандлёвыдом“Беларусь”.
Тампадабраліўжоінвестараў,якімтоевыгадна.

Развіваць,паглыбляцьсупрацузІркуцкайвоб
ласцю, рэалізоўваць новыя сумесныя праекты
Прэзідэнт прапанаваў на сустрэчы з яе губерна
тарамІгарамКобзевым.Сталавядома,упрыват
насці,штоўсібірскайвобласціхочуцьскарыстацца
досведамБеларусіўмаштабнымаднаўленнілясоў.
Бо,якадзначыўгубернатар,урэгіёнеёсцьдваўні
кальныяпомнікіпрыроды:Сібірскаятайгайвозера
Байкал.Дэлегацыянаведвалабеларускіягадаваль
нікі,знаёміласязіхдосведампрацы.Перспектыў
нае іўзаемадзеяннеўсельскайгаспадарцы, заці
каўленырэгіёнубеларускайкамунальнайтэхніцы.

Прайшлі таксама сустрэчы Аляксандра Лу
кашэнкі з губернатарам Ленінградскай воблас
ці Аляксандрам Драздзенкам, губернатарам
Пскоўскай вобласціМіхаілам Вядзернікавым.
НапачаткуразмовызапошнімПрэзідэнтразва
жаў:“Выдобрыянашысуседзі.ЯныадБога,як
ячастакажу,іхневыбіраюць.Тамумызаўсёды
радыбачыцьвастут.ВынетолькіадБогасусед,
выяшчэйдобрысусед.Імызаўсёдыбудземве
даць,што вы блізкія нам людзі, і будзем з вамі
супрацоўнічацьнетолькізыходзячызнейкіхгра
шовых, меркантыльных эканамічных інтарэсаў.
Гэтанатуральна,заўсёдыбыло,ёсцьібудзе.Алеў
дачыненняхзнамігэта,напэўна,інегалоўнаепы
танне.Тамуштокаліўнасёсцьдобрыядухоўныя
стасункі, блізкасцьнашыхлюдзей, то эканоміка
прыйдзе.Эканоміказаўсёдыбудзе,калілюдзіда
гэтагаімкнуццасваёйдушойісэрцам”.

СА СТУЖКІ НАВІН

ПадрыхтаваўІванЖдановіч

Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі 
з Алегам Кажамякам
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У Музеі “Замкавы комплекс 
“Мір” 25 верасня адкрылася 
выстава жывапісу й графікі 
“Сімвалы часу. Боскае і зямное 
ў творах Георгія Скрыпнічэнкі”

Знакаваяпадзеяўкультурнайпра
сторы краіны не адбылася б, калі б
нецёплаепрыцягненнедасучаснасці
ўайчыннымвыяўленчыммастацтвез
бокумузейныхработнікаў“Замкавага
комплексу “Мір” і асабістадырэкта
рагэтайасветніцкайустановыАляк
сандраЛойкі.Пра тое з удзячнасцю
казалана адкрыцці куратарвыставы

йкіраўніцапраекта“Artlіbrum”,мас
тацтвазнаўцаАлаЗміева,прадаўжаю
чы:“МызрадасцювезліўМірпрацы
вялікага мастака сучаснасці Георгія
Скрыпнічэнкі — бо ведалі, што ім
тутбудзеўтульна.Ігэтаяўтульнасць
няхай дапаможа новым наведнікам
музеяадкрыцьдлясябенетолькігіс
торыюнашайАйчыны,алейяесучас
наепрачытанневачымажывапісцай
графіка…”

Георгій Скрыпнічэнка, які нара
дзіўся ў 1940 годзе ва Украіне, пас
ля Вялікай Айчыннай вайны разам

з бацькамі пераехаў
жыць у Слуцк. Там
атрымаў мастацкія
ўрокі ў таленавіта
га педагога й графіка
Уладзіміра Садзіна.
У 1966м закончыў
Мінскае мастацкае ву
чылішча. Паспрабаваў
сябеўрозныхтэхніках,
пастараўся сумясціць
гістарычнаміфалагіч
ны досвед, філасоф
скія ацэнкі сусветнага
існавання чалавецтва з
рэчаіснасцю,збеларус
кайгісторыяй.

Мастацтвазнаўцы,
мастацкія крытыкі лі
чаць Г.Скрыпнічэнку,
які пайшоў з жыцця ў
2015 годзе, паслядоў
ным сюррэалістам.
Хаця на самой справе

мастакоўскі светагляд беларускага
творцы нашмат шырэйшы. Пра тое
сведчацьідзясяткіпрац,якіявыстаў
леныцяперуаднойззалаўуМірскім
замку, а таксама сотні прац Георгія
Сяргеевіча, якія раскіданыя па роз
ных музеях свету, знаходзяцца ў ка
лекцыянераўіягоспадчыннікаў.

У адкрыцці выставы прынялі
ўдзелбылыМіністрзамежныхспраў
БеларусіСяргейМартынаў (які доў
гія гады сябраваў з мастаком, і ця
пер спрыяе пашырэнню вядомасці
здзейсненагамайстрам),сынмастака
Сяргей Скрыпнічэнка, унук Георгія
Сяргеевіча—ДамінікСкрыпнічэнка,
мастацтвазнаўца, мастацкі крытык
ЮрыйАбдурахманаў.

СяргейШычко.
Фота:КанстанцінДробаў.

СПАДЧЫНА

Сім ва лы ча су 
ад Ге ор гія Скрып ні чэн кі

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Далейёнпадкрэсліў,што,будучынакраісусветнага

крызісу, неабходна вярнуць краіну да бяспечнагажыц
ця,якоебылоўРэспубліцызаўсёды,прыйсцідаграмад
скаезгодыдзелябудучыні.“Імытоезробім.Янемагу,
немаюправакінуцьбеларусаў,якіязвязаліздзяржаўным
курсамнетолькіпалітычнысвойвыбар,алейсваелёсы,
будучынюсваіхдзяцей,усіх,хтоўтакіскладаныдляБе
ларусіперыядзастаўсявернымкраінейнароду.Гэтатыя,
хтогераічнасупрацьстаяўпагрозепандэміі,выяўляючы
сваелепшыяпрафесійныядычалавечыяякасці,хтозбя
рог здаровысэнсваўмовахдэзарыентацыі грамадства.
Дзяржаўныяслужбоўцыйлюдзіўпагонахпраявілістой
касць,мужнасцьіманалітнасць”,—адзначыўбеларускі
лідар.

Поўны тэкстпрамовыАляксандраЛукашэнкі нацы
рымоніі інаўгурацыі ёсць на афіцыйным парталеПрэзі
дэнта http://presіdent.gov.by/by/Напрыканцы яе прамоўца
заявіў,штоБеларусьвыходзіць з чарадывыпрабаванняў
цяжкагавысакоснага2020года—забноўленаймедыцы
найітэхналогіямі,зсучасныміформамісамаарганізацыі
дыўзаемападтрымкіграмадства:“Мыправерылінастрэ
саўстойлівасцьсельскуюгаспадарку,значнаўмацаваліна
шуэнергетычнуюбяспеку.Беспрэцэдэнтнызнешнінаціск
толькізагартаваўнас,зрабіўбольшрашучымійбескам
прамісныміўзмаганнізасваё—ачужоганамнетрэба”.
АляксандрЛукашэнкаўпэўнены,штоўсіхнаспаядноўвае
энергія,настойлівасцьіадданасцьнашайлюбімайРадзі
ме—незалежнайісвабоднай,мірнайібяспечнай,добрай
іадкрытайсвету.Заўсімівыпрабаваннямімынестрацілі

сябе,азначыць,здольныясамібудаваць
туюкраіну, якуюлюбім і пра якуюма
рым.“Язраблюўсёдлятаго,кабвыні
колінепашкадавалі,штопершымПрэзі
дэнтамнашайБеларусібыўя”,—сказаў
назаканчэннеКіраўнікдзяржавы.

Пасля цырымоніі інаўгурацыіАляк
сандраЛукашэнкібеларускіявайскоўцы
прынеслі клятву на вернасць народу й
Прэзідэнту.Уцырымонііпрыняліўдзел
прадстаўнікірозныхродаўвойскаў.Яны
пакляліся перад беларускім народам і
Галоўнакамандуючым, што заўсёды га
товыя надзейна абараніць суверэнітэт і
тэрытарыяльнуюцэласнасцьРадзімы.

Відэа, фотаматэрыялы з інаўгу
рацыі Прэзідэнта ёсць па спасылцы
http://presіdent.gov.by/ru/news_ru/vіew/
tseremonіjaіnauguratsііprezіdenta
respublіkіbelarus24574/

Паводлематэрыялаў
Інтэрнэт-партала

ПрэзідэнтаРэспублікіБеларусь

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) ПоўнытэкстпрамовыАляксандраЛукашэнкі нацы

Служыць Айчыне — 
вялікі гонар

Галоўнакамандуючы звяртаецца з прамовай да вайскоўцаў

ПАДЗЕЯ

Б
ЕЛ

ТА

Георгій Скрыпнічэнка. Барбара. 
1987-2007 гг. Алей, двп.

Сяр гей Мар ты наў 
на адкрыцці выставы
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Пэўна,многіяведаюць,штоУзбекістанугады
вайныдаўпрытулактысячамбежанцаўзБеларусі.
Якіпратое,штосыныУзбекістанамужназмагалі
сязворагамнатэрыторыіБеларусі:якнафрантах,
так і ў партызанскіх атрадах.Многія прадстаўні
кітворчай інтэлігенцыіБеларусіаказалісяўТаш
кенце ў эвакуацыі. Жыў там з сям’ёй і народны
паэтЯкубКолас(з14жніўня1941да1лістапада
1943года).Таму1942мвыйшлаягонаякнігавер
шаў“Голасзямлі”.

УчасевізітуваУзбекістанПрэзідэнтаБелару
сіАляксандраЛукашэнкіў2018годзебеларускаму
Песняруваўзбекскайсталіцыбыўадкрытыпомнік
лябудынкаДзяржмузеямастацтваўУзбекістана:як
сімвалсяброўствапаміжнашымікраінамі.Напярэ
даднівізітуПрэзідэнтаУзбекістанаШаўкатаМір
зіёеваўБеларусь(2019)уМінскуадбыўсяІФорум
рэгіёнаўБеларусідыУзбекістана.Запрошаныбылі
на яго й прадстаўнікі гуманітарнай,
інфармацыйнакамунікацыйнай, на
вуковайсфераў.ТадыжпрайшліДні
культурыУзбекістанаўМінску,аўЛі
таратурныммузеіЯнкіКупалызладзі
лі круглы стол “Беларускаўзбекскія
літаратурныясувязі”.

Пра гэта гаварылася на сяброў
скай імпрэзе, мадэратарам якой быў
Аляксандр Карлюкевіч, дырэктар—
галоўны рэдактар Выдавецкага дома
“Звязда”. У прыватнасці, дарадца па
палітычных пытанняхАмбасадыУз
бекістана ў Беларусі Даніяр Абідаў,
які выступаў анлайн, нагадаў: куль
турныя й гуманітарныя сувязі паміж
БеларуссюіУзбекістанаммаюцьглы
бокія карані. Сам Даніяр Таджыевіч

актыўна спрыяе ўсталяванню,пашырэннюрозна
баковыхгуманітарныхстасункаўпаміжкраінамі.

У часе зацікаўленай размовы ў прэсцэнт
ры Дома прэсы, якая праходзіла ў фармаце
відэаканферэнцыі,гаварылійпрасумесныявыдан
ні.УхуткімчасекалегізБеларусідыУзбекістана
плануюцьажыццявіцьнекалькісумесныхпраектаў
настаронкахчасопісаў ігазетВД“Звязда”:спец
выпуск часопіса “Маладосць” будзе прысвечаны
творчасцімаладыхузбекскіхпаэтаў,настаронках

газеты “Літаратура і мастацтва”,
часопіса “Нёман” з’явяцца творы
ўзбекскіхаўтараў.Упланах—выхад
кнігіпаэтайфілосафаАлішэраНа
ваінаўзбекскайібеларускаймовах,
кнігіўзбекскагапісьменнікаКучкора
НаркабілапрападзеіпачаткуВялікай
Айчыннайвайны.

У размове за круглым сталом
з беларускага боку паўдзельнічалі
дырэктар Дзяржаўнага літаратурна
мемарыяльнага музея ЯкубаКоласа
АляксандрХрамы, намеснік дырэк
тараВД“Звязда”—галоўнырэдак
таргазеты“Літаратура імастацтва”
Аляксей Чарота, галоўны рэдактар
часопіса “Нёман”Юлія Алейчанка.
З узбекскага боку падзяліліся мер
каванняміанлайнпісьменнікКучкор
Наркабіл,празаік,перакладчыцаРы

салат Хайдарава, дарадца Міністра па пытаннях
эфектыўнасцідухоўнаасветніцкайпрацы,забеспя
чэннівыкананнязаканадаўстваабдзяржаўнаймове
РахматулаНазараў,начальнікаддзелаУпраўлення
двухбаковагайшматбаковагасупрацоўніцтвазкра
інаміСНДФатхулаАбдурахманаўдыіншыязаці
каўленыяасобы.

ГаннаЛагун

Кнігатакіназываецца:“Добрыдзень,краінада
брыні!”.Перакладчык—паэтМінхажыдзінМірзо,
працаваў тады першым намеснікам старшыні Са
юза пісьменнікаў Узбекістана. (Пастановай Урада
ад 12 верасня 2019 годаМінхажыдзінМірзажана
віч Хаджыматаў прызначаны на пасаду кіраўніка
Рэспубліканскагацэнтра“Маънавіятвамаърыфат”
(“Духоўнасцьіасветніцтва”.—Рэд.).Гэтамутале
навітамучалавекуйналежалаініцыятывастварэння
серыікніг“Беларускаяпаэзія”.Выступаючылетась
уЖыровічах, на Слонімшчыне, наМіжнародным
круглымсталебеларускіхізамежныхпісьменнікаў
“Мастацкаялітаратураякшляхадзіндааднаго”ў
пярэдадзень Дня беларускага пісьменства2019,
спадарМінхажыдзінадзначыў,штоўкнігібудзей
працяг.

У згаданай кнізе паўзбекску загучалі вершы
ЯкубаКоласа,НавумаГальпяровіча,МіколыМят
ліцкага,ВіктараШніпа,ЛеанідаДранькоМайсюка,

Таццяны Сівец, Юліі Алейчанкі. “Ведаючы, што
Коласа шмат перакладалі ва Узбекістане, я крыху
асцярожна падыходзіў да пераўвасаблення ягоных
вершаў на сваю родную мову,— казаў пераклад
чык.—Алежкалікнігуатрымалічытачы,товодгу
кібыліпрыхільныя.Дыкможазчасамяадважусяй
зрабіць“узбекскую”кнігуЯкубаКоласа.Паэтыж,
якіхявыбраўдляперакладу,мнесталісябрамі:як
быццамнашысэрцысудакрануліся.Імневельміхо
чаццапаболейдаведаццапраіхтворчасць”.

УапошніягадыўБеларусьнаведалісяўзбекскія
пісьменнікі, літаратуразнаўцыСіражыддзін Сайід,
Анатоль Ліхадзіеўскі, Кучкор Наркабіл, Рысалат
Хайдарава.ІкожнызіхпаехаўзБеларусісасваім
творчымпраектам.Такштоважнаяпраца,скірава
наяна развіццё беларускаўзбекскіх літаратурных,
гуманітарныхсувязяў,робіццаўтымлікуйпісьмен
нікамідружалюбныхкраін.

КастусьЛешніца

КОЛА ДЗЁН

BELARUS-TRACTOR.COM

НА ПЯ РЭ ДАД НІ

Міжнародны форум 
“Белагра—2020” у чарговы 
раз адбудзецца ў Мінску. 
А ўлічваючы складаную 
эпідэміялагічную 
абстаноўку ў свеце 
некаторыя з запланаваных 
мерапрыемстваў форуму 
пройдуць у рэжыме 
відэаканферэнцый, 
анлайн-прэзентацый.

Да форуму, што мае ўжо
слаўныятрадыцыі,ёсцьвялі
кі інтарэс у вучоныхаграры
яў, спецыялістаў і кіраўнікоў
прадпрыемстваў, што вы
пускаюць і пастаўляюць для
сельскай гаспадаркі машыны
йабсталяванне.Міжнародная
выстава разгорнецца ў Фут
больным манежы (што па
праспекцеПераможцаў,
22/2),пройдзез29ве
расня па 4 кастрыч
ніка. З кожным годам
спіс яе ўдзельнікаў
папаўняецца прадстаў
нікамі новых краін. Летась,
напрыклад, аграрная выстава
сабрала ў Мінску 560 кам
паній з 29 краін. Экспазіцыі
прэзентавалі вытворцы з Бе
ларусі, Аўстрыі, Балгарыі,
Вялікабрытаніі, Венгрыі ды
іншыхеўрапейскіхкраін.Бы
лі выстаўлены сельгасмашы
ныйпрадукцыявытворцаў з
Германіі,Даніі,Ізраіля,Індыі,
Італіі, Канады, Кітая ды ін
шыхкраін. Інасёлетняйвы
ставетаксамачакаюцьнямала
ўдзельнікаўззамежжа.

Новаўвядзеннем “Бела
гра—2020” стане 7ы між
народны спецыялізаваны
салон “Біягаз—2020”.Навед
нікідаведаюцца,якадладжа
ны цяпер перадавыя тэхна
логіі збору, транспарціроўкі,
захоўваннясыравіныйвыпра
цоўкібіягазу,якідзебражэнне
біямасыўёмістасцях.Інават
тое, як навучыліся выкарыс
тоўваць адходы вытворчас
ці дыпра розныямеханізмы,
прыборы, што прымяняюцца
ўпрацэсах.

Спецыяльную экспазіцыю
дасягненняў беларускіх агра
рыяўштогодарганізуеМініс
тэрства сельскай гаспадаркі
й харчавання. Апошнія рас
працоўкі прадэманструюць
навуковапрактычныяцэнтры
Нацыянальнай акадэміі на
вук па механізацыі сельскай
гаспадаркі, земляробстве,
бульбаводстве, агародніцтве

й харчаванні. А НПЦ НАН
Беларусі па жывёлагадоўлі
ды “Белплемжываб’яднанне”
ладзяць спецыяльную экспа
зіцыюдасягненняўайчыннай
жывёлагадоўлі й птушкавод
ства.

І яшчэ цікавая навіна:
Мінскі трактарны завод вы
ставіцьнапляцоўцыляФут
больнага манежа больш за
15 мадэляў трактароў — і
гэта будуць апошнія распра
цоўкі прадпрыемства. Сярод
іх і многім знаёмы трактар
BELARUS82.3уабноўленым
выглядзе:зновымдызайнам,

вялікай коль
касцю ўдас
каналенняў у

тэхнічным плане. Як вядо
ма, калёсныя трактары “Бе
ларусь” такога класа могуць
выкарыстоўвацца не толькі
для падрыхтоўкі глебы пад
пасевы,алеіўлясной,каму
нальнай гаспадарках, на бу
даўніцтве і ў прамысловасці.
Беларускія трактары да таго
ж прыстасаваныя для працы
ў любых кліматычных умо
вах.Даіхможнадастасоўваць
розныя прылады, механізмы,
у тым ліку й замежных вы
творцаў.

Наймагутны трактару лі
нейцыМТЗ BELARUS4522,
якіпрызначаныдлявыканан
ня энергаёмістых сельгасра
бот у цягавым і цягавапры
вадным рэжымах, таксама
набыўновыдызайн.Яго вы
ставяць на пляцоўцы інава
цыйнайпрадукцыіМінпрама.
І перад МТЗ будуць выстаў
леныя не толькі трактары,
але й навясное абсталяванне
вытворчасцібеларускіхпрад
прыемстваў.

Учасевыставызапланава
на вялікая колькасць семіна
раў,сустрэчзвучонымі,рас
працоўшчыкамітэхнікі.Удзел
уёйдапаможазнайсціновых
партнёраў,даведаццапрано
выя тэндэнцыі ў развіцці
аграрнай галіны, прадставіць
сваю прадукцыю, абмяняцца
досведам.

ГаннаЛагун

Уз бек скія ма ты вы 
ў на шым краі
Пра тое, як ак тыў на раз ві ва юц ца куль тур ныя ды гу ма ні тар ныя 
ста сун кі па між Бе ла рус сю і Уз бе кі ста нам, іш ла раз мо ва ў ча се 
ня даў ня га круг ла га ста ла ў прэс-цэнт ры До ма прэ сы
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ДЫЯ ЛОГ СЯБ РОЎ

Знак па ва гі да кра і ны да бры ні

Мін ха жы дзін Мір зо

Летась у Ташкенце пабачыў свет калектыўны 
зборнік твораў беларускіх паэтаў 
у перакладах на ўзбекскую мову 

Удзельнікі круглага стала ў Доме прэсы

Адлегласці для размовы — не перашкода

Пад зна кам АГ РА

BELARUS-TRACTOR.COM

пускаюць і пастаўляюць для
сельскай гаспадаркі машыны
йабсталяванне.Міжнародная
выстава разгорнецца ў Фут
больным манежы (што па
праспекцеПераможцаў,
22/2),пройдзез29ве
расня па 4 кастрыч
ніка. З кожным годам
спіс яе ўдзельнікаў
папаўняецца прадстаў
нікамі новых краін. Летась,

выглядзе:зновымдызайнам,
вялікай коль
касцю ўдас
каналенняў у
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СА ПРАЎД НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ

БЕ ЛА РУ СЫ Ў ПА ВОЛ ЖЫ

СПЯ ВА Ю ЧЫ — ЖЫ ВЁМ!

СёлетаўРасіі,якіўБелару
сі, ладзіццашэрагмерапрыем
стваў, прысвечаных 75годдзю
Перамогі ўВялікайАйчыннай
вайне. З вялікім захапленнем
глядзелімы,як9МаяўМінску,
нягледзячы на розныя мерка
ванніўсувязізкаранавіруснай
пандэміяй,быўгоднаправедзе
нысвяточныпарадПерамогі.А
ваенны парад у Расіі прайшоў
24 чэрвеня. Для Беларусі ды
Расіі Дзень Перамогі — адно
з самых вялікіх усенародных
святаў.Мы, дзе б ні жылі, га
нарымся воінаміпераможцамі,
аддаем даніну павагі тым, хто
вызваляўсветадфашызму,ша
нуем бессмяротны подзвіг на
шыхмужныхпапярэднікаў.Па
сутнасці, вялікая каштоўнасць
патрыятызму і ў тым, каб за
ставацца ў любых абставінах
вернымі тым высокім ідэалам
любовідаБацькаўшчыны,якія
мыспавядаем.

Ігэтаўжотрадыцыя:мола
дзевыактыў,творчыякалекты
вы самарскай суполкі “Руска
Беларускае Братэрства 2000”
штогод удзельнічаюць ва ўсіх
гарадскіх і абласных імпрэзах,

скіраваныхнавыхаваннемола
дзінапрыкладахвысокайгра
мадзянскасці,патрыятызму.Бо,
як вядома, без духоўнай узвы
шанасці, без моцнага культур
нагаскладнікаўграмадзянскай
супольнасцінеможабыцьмоц
нымнарод,Айчына.Яклічыць
прэзідэнт суполкі Ірына Глус
кая,вартаўсімісіламіспрыяць
ітаму,кабумацоўваласядруж
ба між прадстаўнікамі розных
народаў,якіяжывуцьнасамар
скай зямлі. Пры тым, заўва
жае, неабходна памятаць, што
патрыятызм— гэта катэгорыя
маральная, спалучаная з усім
нашымсветапоглядам.

Жыхары Самары, госці го
рада7верасняцёпласустрака
лівыступленнезаслужанагабе
ларускагавакальнагаансамбля
“Каданс”. Ён выступаў у кан
цэртнай праграме ўнікальнага
праекта“Дорогаистории—на
шаПобеда”:гэтасвоеасаблівы
інтэрактыўны музей пад ад
крытым небам на плошчы імя
Куйбышава. Сама ж яна была
падзеленана5тэматычныхзон,
якіяраспавядаліпрапобытга
раджан, асаблівасці гарадскога

жыцця ў ваенную пару. Дава
еннаму часу была прысвечана
экспазіцыя “Завтра была вай
на”,прапачатаквайнырасказ
валасяўзоне“Вставай,страна
огромная”. Пра ваенныя будні
запаснайсталіцы,заводыйга
лінывытворчасці,якіяўтвары
лісяўгадыВялікайАйчыннай
у Куйбышаве, расказвала экс
пазіцыя “Здесь тылбылфрон
том!”.Можнабылонаватпабы
вацьузямлянцы,акопе,шпіталі
дыўцэлымпагрузіццаўатмас

ферувайны—здапамогайзо
ны “Нам дороги эти позабыть
нельзя!”. І, нарэшце, пра вы
зваленчырухсавецкіхвойскаў,
трыумфальную Перамогу над
ворагамівяртаннепераможцаў
на Радзіму расказвала экспазі
цыя “Последний бой, он труд
ныйсамый”.

Мастацкая кіраўніца ва
кальнага ансамбля “Каданс”
ІнаСухачэўскаярасказвае,што
актыўсуполкі,салісткітворча
гакалектывузвялікайцікавас

цюагледзеліэкспазіцыі.Запом
ніласяёй,якуважлівамаладыя
дзяўчатыразглядаліфатаграфіі
сваіхаднагодакзваенных40х.

А 12 верасня ў вобласці ў
шосты ўжо раз прайшло свята
Дзеньдружбынародаў—сёле
таўТальяці.Беларусаўнасцэ
неэтнакірмашутаксамапрад
стаўляў і згаданы ансамбль
“Каданс”,створаныпрыСамар
скайабласнойграмадскайарга
нізацыі беларусаў і выхадцаў
з Беларусі “РускаБеларускае
Братэрства 2000”. Самадзей
ныя артысты спявалі ў Талья
цібеларускіяпесні, сяродякіх
ужо вядомыяжыхарам рэгіёна
беларускіянародныя“Бульбач
ка”й“Лявоніха”.

Патрыятычнаму выхаван
нюмоладзінасамарскайзямлі
спрыяейаўтарскіпраектІрыны
Глускай: Фестывальны мара
фонпамяці “ЖИВЁМиПОМ
НИМ!”,прысвечаны75годдзю
Перамогі. Сёлета праект увай
шоўуЛонглістконкурсуГра
мадскай палаты Расіі ў галіне
грамадзянскайактыўнасці.

МікалайБойка,
г.Самара

Па тры я тызм — гэ та вер насць вы со кім ідэа лам

Эт на-кір маш у Таль я ці

На сы ча ным на роз ныя ім прэ зы, якія абу джа юць у ду шах вы со кія па тры я тыч ныя пе ра жы ван ні,  
пад ма цоў ва юць па чуц цё вер нас ці Ай чы не, вы даў ся ве ра сень-2020 для бе ла ру саў Са мар скай воб лас ці

Самарскія беларусы з сябрамі на этна-кірмашы

Дзень дружбы народаў 
святкавалі 12 верасня 
ў Тальяці — з удзелам 
нашага народнага 
ансамбля беларускай 
песні “Купалінка”

Свята,якоеўжосталатрады
цыйным у Самарскай вобласці,
прайшлоўфармацеэтнакірмашу
паддэвізам“Всемы—Россия”.
Ладзілі мерапрыемства грамад

скаяарганізацыя“Саюзнародаў
Самарскай вобласці” пры пад
трымцыабласныхУрадайДома
дружбынародаў.Падставіліпля
чоарганізатараміАдміністрацыя
гарадской акругі Тальяці, Куль
турныцэнтр“Автоград”.

Тальяцівыбралісёлетамес
цам правядзення этнакірмашу
не выпадкова: у 2020м адзна
чаецца 50годдзе выпуску пер

шагааўтамабілянаАўтаВАЗе.І
тамуГубернатарДзмітрыйАза

раўнаватабвясціўГодТальяціў
Самарскайвобласці.

Этнакірмаш праходзіў на
плошчыСвабоды—гэтаЦэнт
ральны унутрыгарадскі раён.
Для гасцей свята зладзілі яр
кі канцэрт, у якім выступілі
салісты, творчыя калектывы
нацыянальных грамадскіх аб’
яднанняў Самары, Тальяці ды
Самарскайвобласці,калектывы
муніцыпальныхраёнаў.

Паўдзельнічаў у этнакір
машыйнашнародныансамбль
беларускай песні “Купалін
ка”. Мы спявалі пабеларус
ку песню “Родная старонка”,
іпублікаўспрынялаяевельмі
цёпла.Нашыдзяўчатыўбела
блакітныхстроях,збялюткімі
вышыванымі ручнікамі пры
цягнуліўвагуўсіх,хтобыўна
плошчыСвабоды.Аякпайшлі
першыя акорды мелодыі пес

ні, тошмат было ахвочых за
пісаць выступленне “Купалін
кі” на відэа, сфатаграфаваць.
Іцяперздымкі,штопрыемна,
гуляюцьурозныхсацсеткаху
інтэрнэце.

Жыхары й госці Тальяці
вельмізадаволеныбылісвяточ
найімпрэзай.Адзначаюць,што
праграмасвятаскладзенабыла
цікава ды выказалі пажаданні,
каб і наступны Дзень дружбы
народаў зноў праходзіў у на
шымславутымАўтаградзе.

ЛюдмілаДзёміна,
кіраўніцапраўлення

Мясцовайграмадскай
арганізацыі“Беларуская
нацыянальнакультурная

аўтаномія“Нёман”гарадской
акругіТальяці”,мастацкая

кіраўніцаансамбля
беларускайпесні“Купалінка”.

Фота:ВольгаКручкова.Эфектна глядзяцца на тальяцінскай сцэне беларускія дзяўчаты з вышыванымі ручнікамі

Людміла Дзёміна са сваёй “Купалінкай”

Міла, Ксенія ды Алена: удзельніцы гурта “Купалінка” на этна-кірмашы
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ЮБІЛЕЙ

МАЗАІКА ДЫЯСПАРЫ

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Для нас адкрыццё новага
творчага сезона — кожны год
свята.Іяноадбылосяўсуботу,
5верасня2020года,уканцэрт
найзалеДомаАдзінства,уплы
нішэрагуімпрэзаўштогадовых
Дзён беларускай культуры ў
Даўгаўпілсе.Цэнтрбеларускай
культуры(ЦБК)усупрацызБе

ларускімкультурнаасветніцкім
таварыствам “Уздым” зладзілі
святочны канцэрт пад знакам
20годдзя танцавальнага гурта
“Лянок”.

Дні беларускай культуры ў
Даўгаўпілсе— каштоўны наш
супольнынабытак,важнаятра
дыцыямоцнай,творчай,актыў
наймясцовайсуполкібеларусаў.
Такі фармат штогадовых куль
турнаасветніцкіх імпрэзаў дае
намдзівоснуюмагчымасцьзна
ёміцьжыхароўЛатвіізбеларус
кімітрадыцыямідызвычаямі,з
багатай культурнай спадчынай
Бацькаўшчыны. Спрадвечныя

нашы каштоўнасці, як родная
мова, пісьменнасць, павага да
ведаўіадукацыі,пазначаныця
перубеларускімкалендары:як
ДзеньведаўіДзеньбеларуска
гапісьменства.Іменавітагэтыя
агульнанацыянальныя святы,
дарэчы,далістартновамутвор
чамусезонуЦБК.

Святочную імпрэзу сёле
та ўрачыста віталіадкрывалі
намеснік старшыні Даўгаўпіл
скайгарадскойДумыЯнісДук
шынскі, старшы арганізатар
культурных мерапрыемстваў
Упраўлення культуры Дыя
на Солданэ. У сваіх выступах
яны звярнулі ўвагу: беларусы,
а таксама й Цэнтр беларускай
культурыушматнацыянальнай
прасторыгорадамаюцьвялікую
значнасць і заслужаную папу
лярнасць.

Упершыню пабывалі на
Днях беларускай культуры но
выГенеральныконсулБеларусі

ўДаўгаўпілсеІльяЛапуць,кон
сулГалінаНайдзёнава,Першы
сакратар Амбасады Беларусі ў
ЛатвііЮрыКолесаў.Беларускія
дыпламатывысокаацаніліпра
фесійны ўзровень арганізацыі
святочнай імпрэзы, разнастай
насць канцэртнай праграмы.
Пра суквецце культур ды важ
насцьміжнацыянальнайсупра
цы казалі ў віншаваннях сваіх
консулсаветнікГенконсульства
Расіі ў Даўгаўпілсе Наталля
Пуставалава, консул Беларусі
ў Даўгаўпілсе Мікалай Раман
кевіч.

А які быў канцэрт! Розныя
творчыякалектывыЦБК—ан
самбль беларускай народнай
песні “Купалінка”, харавая ка
пэла “Спадчына”, вакальны
ансамбль “Пралескі”, дзіцячая

студыя “Скарбніца”, танца
вальны калектыў “Лянок” —
паказалі яркую, незабыўную
праграму. Да таго ж прэм’ер
нымі былі многія з песень. І
асновай канцэрта, вядома ж,
сталі паказальныя выступлен
ні артыстаў гурта “Лянок” пад
кіраўніцтвам харэографа Ма

рыныМедунецкай.Танцаваліў
розных,можнасказаць,стылях:
лірычна, гумарыстычна, зуха
вата. Нашы танцорыюбіляры
пачулі шмат добрых, цёплых
слоў, атрымалі падзякі ды гра
маты адУпраўлення культуры,
Цэнтра беларускай культуры,
ГенконсульстваБеларусіўДаў
гаўпілсе. Былі й падарункі ад
сяброў,калег,праўленнясупол
кі“Уздым”.Былізапрошанына
юбілей“Лянка”йягопапярэд
нія харэографы: Вера Кохан і
АлегЗахарнёў.Ігэтыяпаважа
ныя людзі, сустрэтыя бурны
міапладысметамізалыйсаміх
артыстаў,сасцэны,зцяжкасцю
стрымліваючы эмоцыі ды слё
зынавачах,душэўнавіншавалі
сваіхбылыхпадапечных.Іпры
тым адзначалі: узрасло май
стэрства,ёсцьтворчырост!

Супрацоўнікі, актывісты
Цэнтрабеларускайкультурыпа
традыцыінасвяцепрымалівін
шаванніадсваіхкалег.Добрыя
словы пачулі мы ад кіраўніцы
Цэнтра рускай культуры, дэ
путаткі самакіравання Наталлі
Кажанавай, кіраўніцы Цэнт
ра польскай культуры Жанны
Станкевіч, кіраўніцы Цэнтра
ўкраінскай культуры “Мрія”
Надзеі Стахоўскай. Дарэчы, і
ансамблі гэтых цэнтраў такса
ма парадавалі гледачоў сваімі
нацыянальнымі песнямі, тан
цамі.КіраўніцаДомаАдзінства
РэгінаОсманэзбукетамбелых
ружпажадалаЦБКпаспяховага
старту сезона.Дарэчы,менаві
танашканцэртстаўпершыму

залепасляпрацяглагаперыяду
абмежаванняўусувязізпандэ
міяй.Такшто—маемгонар!

Гледачы бурнымі апладыс
ментамі выказвалі свой добры
настрой, свой атрыманы пазі
тыўадканцэрта.КіраўніцаЦБК
Жанна Раманоўская расчуліла

ся,дзякавалагасцям,усімама
тарскімкалектывам,якіявысту
палі.Дыйгледачам—таксама:
якіянеадправілісякапацьбуль
бу,апрыйшлінабеларускікан
цэрт.А таксамапрынесла пра
бачэнні ўсім, каму не хапіла
месцаўглядзельнайзале.Асаб
лівыя словы падзякі выказала
кіраўніцтву й супрацоўнікам
ДомаАдзінства.

МарыяПамецька,
метадысткаЦэнтра

беларускайкультуры,
г.Даўгаўпілс

Беларускі “Лянок”, што вырас у Даўгаўпілсе
Новы творчы 
сезон беларусы 
латышскага 
горада на Дзвіне-
Даўгаве адкрылі 
прыгожым 
юбілейным 
канцэртам —  
у плыні чарговых 
Дзён беларускай 
культуры

Гурт “Лянок” з сябрамі. Фотаздымак на добры ўспамін.

Артысткі “Лянка” танцуюць  на юбілейным канцэрце
Жанна Раманоўская

Святочны торт

Чулі пра Сусветны дзень чысціні? Гэта
міжнародны рух энтузіястаў, штогадовая падзея.
АўпершынюДзеньчысцініпрайшоўуЭстоніі15ве
расня2018года.Мэтаруху:дапамагчылюдзямглы
бейусвядоміцьмаштабыпраблемыадходаўізрабіць
пасільныўнёсакуяевырашэнне.Гэтабыланайбуй
нейшаяўгісторыіграмадзянскаяініцыятыва:уадзін
дзень у парадак сваю зямлю прыводзілі жыхары
158краін.

У суботу, 19 верасня, ва ўборцы тэрыторыі го
рада паўдзельнічала ліепайская беларуская супол
ка “Мара”. І такім чынам адкрываўся ў нас ужо
сёмы сезон праекта “Латвія і Беларусь.Насустрач
адзін аднаму”. Удзельнікі праекта — навучэн
цы Ліепайскага марскога каледжа, Ліепайскага
дзяржаўнагатэхнікумаіЛіепайскайсярэдняйшко
лыЛіедага.Усе гадыкіруюцьпраектамактывісты
суполкі“Мара”.

Па традыцыі праект стартаваў правядзеннем
экаталакі: мы прыводзіліся ў парадак месцы ад
пачынку “Беберліні” ў Ліепаі. Падлеткі мелі маг

чымасць таксама паўдзельнічаць у спартыўных
спаборніцтвах.Аўканцыталакідыгульняўнасве
жым паветры вельмі дарэчы прыйшлася бульба з
мясам— гатавалі страву на адкрытым агні—ды
гарбатказдухмяныхлясныхягад.

Уплыніпраекта“ЛатвіяіБеларусь.Насустрач
адзін аднаму” плануеццашэраг розных імпрэзаў,
мэта якіх — пазнаёміць хлопцаў і дзяўчат, якая
жывуць у Латвіі ды прадстаўляюць розныя
нацыянальнасці, з традыцыямі беларускага й
латвійскага народаў. А мэта экаталакі — згурта
ваць удзельнікаў праекта для далейшай супрацы.
“Падлеткі спагадныя, з вялікім задавальненнем
прынялі ўдзелваўборцытэрыторыі”,—адзначае
кіраўніца праекта Жанна Буйніцкая. З радасцю
падзялілася назіраннем: за час пасля завяршэння
6га сезона праекта (летась у снежні) да пачатку
новага яго ўдзельнікі з нецярпеннем чакалі такіх
імпрэзаў ды, вядома ж, рыхтуюцца да чарговай
паездкіўБеларусь.

АнжэлаФаміна,г.Ліепая

Працавала ў Ліепаі экаталакаУ Сусветны дзень чысціні, які адзначаецца 19 верасня, 
ва ўборцы тэрыторыі горада паўдзельнічала ліепайская 
беларуская суполка “Мара”.

Абед пасля працы на свежым паветры
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Лі та ра тар-фі ло саф з Глус ка

Сёлета 21 ліпеня споўнілася 115 га
доў з дня нараджэння Янкі (Івана Іва
навіча) Бобрыка (1905–1942). Пабачыў
ёнсветуГлуску,змаленствашматмог
іўмеў.Авалодаў,скажам,кавальскімра
мяством:бацькажмеўрэпутацыюлеп
шага ў воласці каваля. Пазней Янка з
поспехамспрабаваўсябеякакцёр,мас

так.Але галоўнай сферай для творчага
самавыяўленняўягозаўсёдыбылапаэ
зія.

УраджэнецГлускаразумеў,штоцяж
ка быць майстрам у паэзіі, не маючы
адпаведнай літаратурналінгвістычнай
адукацыі.У1924 годзе ёнуліўсяўшэ
рагі студэнтаў адпаведнага аддзялення
педфакаБеларускагадзяржуніверсітэта.
Дарэчы, у Менску (так пісалася назва
беларускай сталіцы) працаваў тады хі
рургамягостарэйшыбратМікалай—з
ягодапамогайЯнкапазнаёміўсязпаэтам
ВалерыемМараковым.Яныпасябравалі.
Часадчасунаведвалабратоўусталіцыіх
роднаясястраМаруся.

У1924годзебыўапублікаваныпер
шывершЯнкіБобрыка.УтойчасуМен
ску былошэраг літаб’яднанняў, іюнак
выбраў “Маладняк”. Там найбольшпа
пулярным быў Уладзімір Дубоўка: ён
як магніт прыцягваў моладзь. А Янка
Бобрык нават кіраваў мінскім філіялам
суполкі. Ураджэнец Глуска й землякоў
сваіхзнаёміўзтворчасцючальцоў“Ма
ладняка” (суполка існавала з лістапада
1923га па лістапад 1928га года). (Ва
ўспамінах вядомага паэта Сяргея Гра
хоўскага знаходзім: “Прыязджаючы да
дому,ёнзаўсёдыпрывозіўладныстосік
маладнякоўскіх кніжачак і раздаваў іх
чытацьмясцовымаматарамлітаратуры.
Вечарамі ў кавалёвай хатцы збіралася
поўна людзей, чыталі ўголас, рагаталі,
часта “падсольвалі” асобныя мясціны
моцнымідасціпнымслоўцам.Яктолькі
прыязджаўЯнка,ястанавіўсяягоценем.
Тадыйпачаў(кабніхтоневедаў)крэм
зацьсваевершы”.Цівосьяшчэцікавы
ўрывак:“ПадарозезДобрушадамайго
дзядзькізавярнуўягонысын,маладыпа
этЯнкаБобрыксасваімтаварышамПет
русёмБроўкам.УДобрушыяныразамз
ленінградскіміпісьменнікамі“выцягвалі
з прарыву” папяровуюфабрыку “Герой
працы” й заскочылі адведаць Янкавых
бацькоў. У малюсенькай хатцы адразу
сталацеснайлюдна:прыходзілісуседзі
йсуседкінібытапазычыцьсоліцірэша
та, каб зірнуць на “менскіх пісацеляў”,
перакінуцца словам з Янкам, пабачыць
яго таварыша”.— Рэд.) У найблізкае
кола творчых і сяброўскіх зносін Янкі
БобрыкаўваходзіліПаўлюкТрус,Вале
рыйМаракоў(пасябраваліпаэтыраней,
чым уступілі ў літаб’яднанне), Віктар
Казлоўскі,СяргейДарожны,МаксімЛу
жанін,ПятроГлебка,ТодарКляшторны,

АлесьДудар,ПятрусьБроўка.У1926м
выйшаў паэтычны зборнікі “Пунсовае
ранне”трохмаладыхпаэтаў:АлесяЗво
нака,ЯнкіТуміловічадыЯнкіБобрыка.

У 1929м, закончыўшы ўніверсітэт,
Янка пачаў працаваць па спецыяльнас
ціў“Белдзяржкіно”:утандэмезАлесем
Звонакампісаўкінасцэнары.Паводлеіх

быўзнятышэрагфільмаў.Аў1932годзе
Я.БобрыкіЛ.Кацнельсонвыканаліда
ручэннеЦККП(б)Беларусі—напісалі
“Доклад об основных этапах развития
белорусскойкинематографии”,якілёгна
столПершаму сакратару. (Па ўсёй бач
насці, то быўМікалай Гікала: ён узна
чальваўЦКу1932–1937гадах.—Рэд.).
Іяму,кажуць,напісанаеспадабалася.У
1930мз’явіласябуйнаяпаэмаЯнкіБоб
рыка “Галіна”, твор аб прадстаўніках
сельскайінтэлігенцыі.Бобрыкпадкрэс
ліваеважнуюролюгэтыхлюдзейусацы
яльнайперабудовесавецкайвёскі.

У 1932м Янка Бобрык стаў ленін
градскім беларусам: кажуць, па жорст
кімпатрабаваннісябра,паэтафутурыста
ПаўлюкаШукайлы.Ітакімжачынаму
паўночнайсталіцыРасііапынулісяАлесь
Звонак, Зінаіда Бандарына. Дарэчы, і
тадыўПіцерыжылошматбеларусаў, і
Шукайланаватстварыўтамбеларускую
літаратурнуюарганізацыю.Паўлюкбыў
простаўпэўнены,штоўсетроеўпрыго
жацьяе,будуцьзапатрабаваныяўДзяр
жаўнайакадэміімастацтвазнаўства.Іне
памыліўся: дзяржакадэмія пачала адлік
гісторыівыключнадзякуючыпрабіўной
сілеШукайлы.Быласваялогікаўтым,
штоёнстаўяепершымкіраўніком.Шу
кайлазаймаўадначасовайпрэстыжную
пасадуяевіцэпрэзідэнта.(Магчыма,не
столькі пра “паэтычнае ўпрыгажэнне”
горада на Няве беларускімі талентамі
дбаў былы “маладняковец”, ураджэнец
Ваўкавыскага павета Гародзеншчыны
ПаўлюкШукайла(1904–1939).Пэўнаж,
клапаціўсяйпратое,кабацалеліягоныя
сябры ў віхурную пару палітрэпрэсій,
якіяпачалісяўБеларусіў1930годзе.Ця
пержавядома:наватЯнкаКупала22ліс
тапада1930года,якогацягалінадопыты,
напісаўперадсмяротныліст, узяўнож і
загнаў яго сабе ўжывот. Гэтак спраба
ваў скончыцьжыццё самагубствам, але
паэтаўратавалі.АПаўлюкШукайлабыў
арыштаваныАДПУСССРпасправемі
фічнага“СаюзувызваленняБеларусі”ў
верасні1932года—ітадыацалеў.Другі
жразарыштаваліягоўМасквеўвосень
1938га.13красавіка1939годаВаенная
калегія Вярхоўнага суда СССР вынес
ла прысуд: вышэйшая мера пакарання.
Расстраляны 14 красавіка, пахаваны на
могілках“Коммунарка”падМасквой.—
Рэд.)

ПершыядвагадыўЛенінградзеЯнка
Бобрык вучыўся ў аспірантуры Дзярж

акадэміімастацтвазнаўства,пісаўканды
дацкую.Потым…паехаў настаўнічаць:
уБеларусь,уМілаславіцкуюсямігодку.
(Мілаславічыцяпер—уКлімавіцкімра
ёне Магілёўшчыны.— Рэд.) Сябры за
кідваліяголістамізпажаданняміхутчэй
шагавяртання—іўрэшцеёнвярнуўся.
Быўнавуковымсупрацоўнікамзгаданай
акадэміі,затымгалоўнымрэдактарамва
ўпраўленніпасправахмастацтваўЛен
гарвыканкама. У 1938м узяў шлюб з
НаталляйВішнеўскай.Адвапапярэднія
мужыяеабвешчаныбыліворагамінаро
да, такштосавецкіпрацаўнікяўнары
зыкаваў, і не толькі кар’ерай. І ўвогуле
ЯнкаБобрыкнецураўсятыхсяброў,якія
сталівязнямісталінскіхлагераўпа58м
артыкуле. Гэтаксама паступаў і ягоны
брат.Вядома,штокаліСяргейГрахоўскі,
стрыечныіхбрат,апынуўсяўняволі,то
Мікалай Бобрык яго падтрымліваў. (Ва
ўспамінах Сяргея Грахоўскага: “Яшчэ
верылася, што пераканаюцца ў маёй
невінаватасційпусцяцьдамоў.Атаммая
маладзенькаяжонказднянадзеньчакае
дзіцяці.Якяна?Штозёю?Хтоёйдапа
можа?Нашыжлюдзівыхаваныўспрад
вечнайпільнасці,устраху,наватблізкія
адварочваюццаадсям’іпакутніка.Алея
памыляўся.Тады,калідзецівыракаліся
бацькоў“ворагаўнарода”,жонкі—му
жоў, мой дваюрадны брат, славуты хі
рургМікалайІванавічБобрык,нетолькі
неадвярнуўсяадмаёйняшчаснайжонкі,
ён не баяўся званіць па тэлефоне май
муследчаму,станавіццаперадтурмойу
чаргузперадачаюдлямяне,ённепакі

даўмянедаапошнягаднямаёйняволі”.
Ва ўспамінах пра бацьку “Не адкладай
сустрэчу на пасля…” Таццяна Грахоў
ская таксама піша пра высакародныя
ўчынкі Міколы Бобрыка: “У Сібіры ў
насбыліпрыгожыя“магазінныя”цацкі.
Прысылаўтатаўстрыечныбрат,дзядзь
каМікола(БобрыкМікалайІванавіч).Ён
нампрысылаўіарэхі,іяблыкі,ікніжкі,
імногаеіншае,аленекалькіцацакжыве

і сёння.Цацкі заўсёды вазілі за сабою.
Вясковыя дзеці, амаль скрозь паслява
енныя бязбацькавічы, рабілі цацкі са
мі. Асабліва папулярнымі былі ланцугі
зкаляровайпаперы.Колцасіняе,колца
ружовае, колца жоўтае… Мне таксама
хацелася рабіць ланцужкі, але тата па
прасіў:“Нетрэба,дачушка,явельміне
люблюланцугоў…”.—Рэд.)

Працаваў Янка Бобрык у Ленгарвы
канкаме іў1941м,каліпачаласявайна.
Ёнхацеўпайсцінафронт, ваяваць з во
рагам,алебылімедыцынскіясупрацьпа
казанні,якіяйпрадвызначыліафіцыйнае
зняццеягозваеннагаўліку.Іўсёжчала
век,праявіўшыцвёрдасцьінапор,трапіў
добраахвотнікам у народнае апалчэнне.
Там і быў 11 месяцаў. А далей Наталлі
Вішнеўскай прапанавалі эвакуацыю ра
замздзіцячымдомам,уякімянапрацава
ла.Паводлеправілаў,янамаглаўзяцьзса
боюмужа.ДыІванІванавічадмовіўся:бо
лічыў,што блакаду павінен перажываць
разамзгорадам,уякімпрацаваўдавай
ны…Уразгарлета42гасанітарыўча
се традыцыйнага абыходу ленінградскіх
вуліцзнайшлімужчынуўвельміцяжкім
стане.Устанавілі:гэтаІванБобрык.Паэт
апынуўсяўбальніцы.Чатырытыдніспра
баваліягопаставіцьнаногі,аледарэмна:
25 жніўня 1942 года беларусблакаднік
памёр.ІпахаваліягонаПіскароўскіхмо
гілках,аягоныархіўпрапаў.

Напрыканцывартазаваўважыць:пас
ля выхаду паэмы “Галіна” літаратурная
дзейнасць Янкі Бобрыка не спыняла
ся. Прычым ягоныя творы паэзіі, прозы
1930–42 гадоў яшчэ больш дасканалыя.
Аналізуючы паэтычныя творы, аповесці,
нарысыЯнкіБобрыкаможназрабіцьвы
снову: гэта быў літаратарфілосаф, літа
ратарпсіхолаг,літаратаргуманіст,літара
тарпатрыёт,якіўпісаўсваеважкіярадкі
ўэнцыклапедыюбеларускіхнародныхха
рактараў.Адметнаяймоваягоныхтвораў,
у якіх упершыню сустракаюцца многія
словый выразы.Яныці топрыдуманыя
аўтарам,цітозапазычаныязродныхмяс
цін:зГлушчыны,зМагілёўшчыны.

Вядома,штоўдаваЯнкіБобрыка,На
талля Вішнеўская, усынавіла двух хлоп
чыкаўдзетдомаўцаў, замяніўшы ім род
нуюмаці.Тыявыхаванцызнайшлісябеў
жыцці: здзяцінства захварэліморам, а з
гадамісталікапітанамідалёкагаплавання.

МіхаілСтралец,
доктаргістарычныхнавук,прафесар

Та ле на ві ты па эт-“ма лад ня ко вец” Ян ка Боб рык пры свя ціў свае леп шыя 
тво ры ма лой ра дзі ме, а за гі нуў ад го ла ду ў Ле нін град скую бла ка ду

Валерый Маракоў, Янка Бобрык і Яўгенія Пфляўмбаўм гартаюць кнігі 
з бібліятэкі "Маладняка". Менск, 1925 г.

Янка Бобрык. 1931 г.

Наталля Вішнеўская ў маладосці

Адрэдакцыі.УартыкулеЛюдмілыРублеўскай“ЯнкаБобрик, сынкузнецаиз
Глуска”(СБ,24.08.2015)ёсцьтаксамаіншыяцікавыязвесткіпражыццё,акружэнне,
творчасцьнашагаземляка.Упрыватнасці,пратое,штопаэтэсаНаталляВішнеўская
разамзЯнкамБобрыкамуваходзілаў“Маладняк”.Іянажвыдалапаэтычнызбор
нік—сумесназЯўгеніяйПфляўмбаўмдызгаданайутэксцеЗінаідайБандарынай.
НаталлясталажонкайпаэтаАлесяДудара.Каліжтойбыўрэпрэсаваны,перадёй
зачынілісяўседзверы.Ёйудалосязакончыцьуніверсітэт,іпотымяназ’ехалаўМаск
ву.Тамсустрэлаяшчэаднаго“маладнякоўца”—АлесяЗвонака,івышлазамужза
яго.АбодвавярнулісяўМінск—ітрапіліпадновуюхвалюрэпрэсій:АлесяЗвонака
арыштавалі.УтуютрагічнуюпаруАлесяДударарасстралялі:умінскімПішчалаў
скімзамкуўліку36чалавек,пакараныхсмерцюўночз29па30кастрычніка1937го
да.ПаэтаАлесяЗвонака саслаліўМагаданскуювобласць.Вось тадыВішнеўская
перабраласяўЛенінград.УЛюдмілыРублеўскайчытаем:“Старыедрузья,потеряв
подколесамикровавогорежимаблизкихлюдей,находятдругудругаутешение…”.
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Я глядзела на гіпсавы парт

рэт маладой тураўчанкі, рэкан
струяваны паводле парэшткаў з
пахавання, імне здавалася,што
гэтарысынашайсучасніцы,ра
зумнайіадважнай.

Памяць Пятра Лысенкі ў
Тураве варта было б, аддаючы
належнае ягонаму важкаму на
робкуўнашайкультуры,ушана
ваць належным чынам.Менаві
тажён,археолаг,наўзгоркуля
Прыпяці,дземясцовыяжыхары
пасвілі жывёлу, знайшоў пад
мурак старажытнага праваслаў
нагасабора.Храмбыўпадобны
да Кіеўскай і Полацкай Сафіі,
азакладваліягоў50–70хгадах
XІІ стагоддзя па дабраславенні
багасловайпершагабеларускага
пісьменнікаепіскапаКірылыТу
раўскага.Сабортойпрастаяўня
доўгайбыўразбураныў1230го
дзеўвынікумоцнагаземлятрусу,
эпіцэнтр якога быў у Карпатах.
ГаварылімыйпрасамогаКіры
лу Тураўскага. Ён, аказваецца,
выхоўваўся ў асяродку грэчас
кіхінтэлектуалаў,якіянатойчас
жыліўТураве,прыдварыкнягіні
Варвары,асамажкнягінябыла
сястрой візантыйскіх імперата
раў. Іпратое,колькістрачанаў
часебеларускіхгістарычнакуль
турных каштоўнасцяў, і колькі
яшчэтрэбазрабіцьпазберажэн
нітаго,штоацалела,уТураве…

Учасеразмовыслынныгіс
торык дастаў з шафы незвы
чайны металічны крыжрэкан
струкцыю,якуюкалісьцізрабіў
сам разам з сынам Фёдарам,
тадыяшчэшкольнікам.Дакры
жапрымацаваныябылічатыры
відавочна старажытныя абраз
кі… Пётр Фёдаравіч знайшоў
іх,казаў,у1962годзе,калівялі
сяраскопкіТураўскагагарадзі
шчанаслаіXІІXІІІстагоддзяўі
вызначыўкаштоўнуюзнаходку
як часткі напрастольнага кры
жа Тураўскага епіскапальнага
храма.Гісторыкмарыў,кабка
лінебудзьтойкрыжбыўузноў
лены,падобнадакрыжаЕўфра
сінніПолацкай.

Штож,часамбеларускіяар
тэфакты сапраўды вяртаюцца.
Магчыма, ёсць на тое нейкія
свае тэрміны, ведаць якія нам
недадзена.ВосьраптамуЛон
дане знаходзіцца ў бібліятэцы
асобнік першага беларускага
буквара. Ці ў вёсцы Вішнева
на Смаргоншчыне — карціна
славутага Яна Дамеля. Альбо
выявіццаўякімсьціархівеновы
рукапісМаксімаБагдановічаці
УладзіміраДубоўкі…Наватка
лісамакаштоўнасцьзнішчаная,
то неабыякавыя, таленавітыя
людзіадновяцьяе—зглыбокай
павагайдарарытэту.

Здзейснілася й мара Пятра
Фёдаравіча. Праўда, так нака
наванабыло,штонедажыўён
даяеўвасабленняўсягонекаль
кімесяцаў.Алежбываўнапа
сяджэннях, дзе абмяркоўваўся
праект,іневыказваўсясупраць
эскізакрыжа,яксцвярджаестар
шыняСінадальнага аддзела па
царкоўным мастацтве, архітэк
турыйрэстаўрацыіБеларускай
праваслаўнай царквы Марыя
Нецвятаева. Менавіта яна бы
лапрызначанаякуратарампрац
па аднаўленніТураўскага кры
жа,янажіаўтарягоканцэпцыі.
Для спадарыніМарыі то было
царкоўнае паслушэнства, мож
насказаць,духоўныподзвіг,бо
рабіласядабрачынна.

—Нааб’яўленыў2018годзе
конкурс эскізаў былопрадстаў

ленадзевяцьпрац,—распавядае
МарыяВалянцінаўна.—Мыха
целізрабіцьконкурсмаксімаль
на незалежным, праекты пада
валіся пад нумарамі. У журы
пад старшынствам мітрапаліта
Паўла ўваходзілі прадстаўнікі
Акадэміімастацтваў дыАкадэ
міі навук. Былі адзначаны тры
праекты.Першаеместазаняўэс
кізАленыАндрушчанкі,другое
і трэцяе — праекты аўтарска
га калектыву пад кіраўніцтвам
Ігара Гардзіёнка і скульптара
Андрэя Хацяноўскага. Працы
па ўзнаўленні крыжа пачаліся
па ініцыятыве Сяргея Мікала
евічаРумаса,якінатойчасуз
начальваў ААТ “Банк Развіцця
Рэспублікі Беларусь”. Банкам і
былі прафінансаваны ўсе пра
цыпаўзнаўленні.Былопрынята
рашэннезрабіцьдвакрыжы:каб
адзін зберагаўся ў царкве, дру
гі—уАкадэміінавук.

— Які з іх упры гож ва юць 
аб раз кі, зной дзе ныя Пят ром 
Фё да ра ві чам?

—Здзейсніць такую задуму
не ўдалося, бо ўсе рэчы наву
коўца паводле ягонага жадання
перададзеныя ў Нацыянальны
гістарычнымузей.Але іх адна
віліпасярэднявечнайтэхналогіі.

— Чу ла спрэч кі: а ці са-
праў ды зной дзе ныя аб раз кі 
бы лі част кай на пра столь на га 
кры жа?

—Гэтагіпотэза,алеянамае
абгрунтаванне. Ва ўсім свеце
норма— рэканструяваць артэ
фактыпафрагментах,ведаючы
характэрныя рысы культуры
эпохійрэгіёна.ПетрФёдаравіч
таксамаабапіраўсянасваеведы.
Абразкі,знойдзеныяім,небылі
падпісаныя.Гэта значыла,што
яны—частканечага,іподпісы
засталіся на той рэчы, да якой
яны былі прымацаваныя. Пра
што сведчыў і зваротны, пляс
катыіхбок.Памерыказалі,што
гэтабыўкрыж—толькідляяго
маглірабіццаўтойчасабразкі
такога памеру. А памер усяго
крыжа заклаўПётрФёдаравіч:
52 сантыметры. Вядома, нідзе

не напісана, што напрастоль
ныкрыжпавіненбыцьменаві
тавосьтакойдаўжыні, алемы
зноўжана традыцыюабапіра
ліся, тую, якая была ў канцы
XІІ—пачаткуXІІІстагоддзяў.

— Пётр Фё да ра віч ка заў 
пра ві зан тый скі ўплыў, які та-
ды ад чу ваў ся ў Ту ра ве — дзя-
ку ю чы кня гі ні Вар ва ры. А ў 
Ту раў скім кры жы ён так са ма 
пра соч ва ец ца?

—Мы не хацелі, каб крыж
быў зроблены “падВізантыю”,
ці нейкі гатычны. Мы ставілі
ўмову, каб гэта была беларус
каянацыянальнаясвятыня.Так,
язаўважала,напрыклад,указан
няхКірылыТураўскагакалькіз
узораў візантыйскай культуры,
алетамшматісвайго,самабыт
нага.СтаражытныТураўвельмі
важны быў і для Захаду. Ска
заць,штоёнбыўчыстападві
зантыйскім уплывам, нельга. І
калі мітрапаліт Веньямін пры
маўвырабленыякрыжы,многія
выказваліся,штогэтасамабыт
ныбеларускіартэфакт.

— Вя до ма, на прош ва ец ца 
ана ло гія з кры жам Еў фра сін ні 
По лац кай…

—Так, крыж Еўфрасінні
паўплываў на канцэпцыю Ту
раўскага.Полацкікрыж—гэта
думкі пра сям’ю, там ёсць вы
явы святых апекуноў бацькоў
Еўфрасінні. Канцэпцыя Тураў
скагакрыжанараджаласяўмя
недоўгайпакутліва.Толькікалі
мызмаіммужам,святаром,па
ехаліўПінскнамоладзевызлёт,
іянаведаласвойулюбёныМу
зейБеларускагаПалесся, апо
тымпаблукалапаПінскуйТу
раве,тоўсёсклалася.Вонкавы
боккрыжа—гэтасветабудова.
МомантыУкрыжавання.Навер
се— смарагд. У цэнтры няма
выявыГоспада, але ззяерубін:
якустаражытнасціказалі,лал.
ГэтайёсцьадсылкадаЦелай
Крыві Гасподніх. Мы абапіра
ліся на багаслоўскі кантэкст,
а XІІ стагоддзе напоўненае
спрэчкамі пра Ахвяру Гаспод
нююіцялеснасцьХрыста.Збо

ку—выявыБожаеМацідыІа
анаБагаслова,ніжэй—Кірылы
Тураўскага.Авосьзнаступным
абразком звязаныя самыя вялі
кіяспрэчкі.БоПётрФёдаравіч
атрыбуціраваўягояквыявупра
падобнамучаніцы. Але такое
адзенне,якнавыяве,натойчас
немаглобыцьадзеннемсхімні
цы.Пошукі,параўнаннізасвед
чылі,што гэта вопратка князя.
І я прыйшла да высновы, што
наабразку—АндрэйБагалюб
скі,якібыўікняземтураўскім,
і князем кіеўскім, а яго забой
ства зрабілася сенсацыяй таго

часу. Яшчэ адна выява— му
чаніца Варвара, апякунка ту
раўскайкнягініВарвары.Такім
чынамвыбудоўваеццаіерархія:
свяціцель— князь—міранін.
Назваротнымбаку—сваягіс
торыя. Заказчыкам крыжа мог
быцькнязьтураўскіГлеб,якіў
хрышчэнні стаў Міхаілам, та
му—выяваархангелаМіхаіла.
Імынемаглізабыцьдзвюхпер
сон, без якіх крыж не быў бы
адноўлены: Пятра Лысенку і
мітрапалітаПаўла,тамузмясці
лівыявусвятыхПятраіПаўла.
Азбакоўкрыжавельміважная
дэталь, якая ўсё спалучае: вы
казваннеКірылыТураўскага.

Крыжы не выпадкова зроб
леныязсамыхдарагіхматэрыя

лаў.МарыяВалянцінаўнатлума
чыцьгэтаментальнасцюнашых
продкаў:Богумусіліахвяраваць
найдарагое, найлепшае, як для
ўласныхбацькоў,любімыхлю
дзей. Дарэчы, на свінцовых
абразках, знойдзеных у гара
дзішчы, знайшлі рэшткі зола
та, а майстры аднавілі стара
жытнуютэхналогію,дзякуючы
якойпаўзверхсвінцовайформы
ўзнікаўзалатыабраз.Таму,каб
гэтаможнабылоназвацьаднаў
леннем,анепростападробкай,
крыжымусілібыцьзалатыміды
аздобленымісапраўднымікаш
тоўнымікамянямі.Нашто, вя
дома,спатрэбілісясродкі.

Старшыня праўлення ААТ
“Банк развіцця Рэспублікі Бе
ларусь” Андрэй Жышкевіч
на прэсканферэнцыі распавёў,
што аднаўленне Тураўскага
крыжа адбылося ў межах пра
грамыбанка“Культурнаяспад
чынаБеларусі”,якаярэалізуец
цаз2015года:“Тураўскікрыж,
на мой погляд, з’яўляецца ад
ным з важных і сімвалічных
аб’ектаўідэнтычнасціБеларусі.
Іякулюбымдобрымпачынан
ні, тут удала сышліся для нас
зоркі,кабзадуманаездзейсніла
ся. З аднаго боку, была актыў
ная жыццёвая пазіцыя Пятра
ЛысенкідысупрацоўнікаўАка
дэміінавук,аз іншага—ідэю
падтрымала Беларуская права
слаўнаяцарквайСяргейРумас,
які ў той час узначальваў наш
банк. І мы сёння ўжо як пера
емнікі нафінальнай стадыі гэ
тагашматгадовагайскладанага
працэсупаправепадзяляемра
дасць і гонар,што маем дачы
неннедавялікайсправы.Ізноў
жаяадчуваюлогікуйсправяд
лівасць таго, што нашу калек
тыўную працу мы прэзентуем
у гэтыя дні, бо сёння Беларусі
патрэбнысімвалыяднання”.

Пасля таго, як Тураўскі
крыжбыўпрадстаўленынасвя
цеУзвіжанняКрыжаГасподня
га, запланавана яго экспана
ваннеўЦаркоўнагістарычным
музеіБеларускайПраваслаўнай
Царквы. Кожны зможа пады
сці,паглядзецьнасвятыню.Аў
дзень памяці святога Кірылы
Тураўскага, 11 траўня 2021 го
да, Тураўскі крыж прынясуць
уТураў.Тадыж,учасеўрачыс
тага набажэнства, у рэліквію
будуцьзмешчаныячасцінкімо
шчаўсвятыхічасцінкакрыжа,
наякімбыўукрыжаваныХрыс
тос.

Сваю кнігу “Сказанне пра
Тураў”ПётрЛысенка пачынаў
з цытаты з аповесці “Дрыгва”
ЯкубаКоласаіпрацягваўтак:

“Як і ў тыя даўнія часы, і
сёння цячэ Прыпяць — гэтая
АмазонкабеларускагаПалесся.

Як і ў тыядаўнія часы,ця
чэчас.

Якіўтыядаўніячасы,набе
разе Прыпяць стаіць Тураў—
адзінсастаражытнейшыхбела
рускіхгарадоў.

Сыходзяць вякі, мінаюць
тысячагоддзі. Бурлівыя падзеі
скаланаюць спакойную плынь
жыцця.

АстаражытныТураўзадум
ліва назірае, як цячэнне Пры
пяцізносіцьудалеччас,падзеі,
набыткі”.

Неўсенабыткізносіцьчас.
Тое, што патрэбна зямлі і лю
дзям — застаецца, вяртаецца.
УнашымчасеТураўіБеларусь
будзе ахоўвацца яшчэ адной
святыняй.

ЛюдмілаРублеўская

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Свя ты ні ста ра жыт на га 
Ту ра ва

Тураўскі крыж у кафедральным 
Свята-Духавым саборы Мінска
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Знойдзеныя Пятром 
Лысенкам абразкі 

аднавілі з выкарыстаннем 
сярэднявечнай тэхналогіі
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

ВЕСТ КІ З СУ ПО ЛАК

ЛІТАРАТУРНЫЯ МАСТЫ

Даўней, калі надаралася
вольная хвіліна, вяскоўцы ла
дзілі сямейныя ці сяброўскія
вячоркі, якія не абыходзіліся
безпачастункаў.Прычымгаспа
дынямаглапаказацьсваекухар
скіяздольнасціўпоўнаймеры!
Адна падавала гасцям бабку,
другая—дранікі,трэцяя—ве
рашчаку…Апірагізрознайна
чынкай,акаўбаскіпальцампі
ханыя,акалдуны!Прадаўжаць
можна бясконца: беларуская
кухняразнастайная.

Калі ў Расіі быў усеагуль
ны каранцін зза каранавіруса,
то гэтапрыўнесла зменыўха
рактар працы многіх людзей.
Супрацоўнікі Новасібірскага
цэнтра беларускай культуры
таксама ў іх ліку. Працавалі ў
дыстанцыйным рэжыме,шука
ліновыяідэі,кабрэалізавацьіх
уновыхумовах.Іўзніклаідэя:
стварыцьцыклкулінарныхмай
старкласаў“Смачна”.Мыўзя
лісяразамзбеларусаміНовасі
бірска гатаваць нацыянальныя
беларускія стравы ды ўсё тое
паказваць.

Чаму“Смачна”?Боў2013м
наш цэнтр выдаў аднайменны
зборнік рэцэптаў. (“Дзякуючы
НЦБКмывыдалі кнігу “Смач
на!!!” са шматлікімі беларус
кімі кулінарнымі рэцэптамі,
у многім выкарыстоўваючы
лепшы досвед падобных фэс
таў.ЦяперадкрывацьБеларусь
длясябеўрэгіёнеможнайпраз
смачныя адметныя стравы”,—
так пісала пра тое супрацоўні
ца цэнтра Людміла Бяляўская
ўтэксце“«Святабульбы»здэ
густацыяй”— ГР, 16.2014. Аб
прэзентацыі кнігі быўяе тэкст
“УСібіры—зроднымсмакам”
(ГР,5.12.2013),уякімудаклад
нялася:тобылаўжотрэцяякні
га, выдадзеная з падтрымкай
НЦБК.Такштонапісанае—за
стаецца, і мае працяг.— Рэд.)
Сакрэтамі прыгатавання сваіх

страў у кнізе падзя
ліліся новасібірскія
беларусы. А людзі ж
розныя: адныўжода
рослымі паехалі з до
му,другія—пакінулі
Бацькаўшчынузбаць
каміяшчэдзецьмі,трэція—на
радзілісяўСібіры,алежнеза
бываюцьродавыхкаранёў.Іўсіх
нас паядноўвае тут бязмежная
любоўдароднайБеларусі.

Героем першага выпуска
“Смачна” стала Марыя Бела
курская,салісткаНовасібірска
га дзяржаўнага акадэмічнага
тэатраоперыйбалета.Нарадзі
ласяйвыраслаМарыяўМінску,
закончылаМінскаедзяржаўнае
музвучылішча імя М.І. Глінкі
(цяпер музычны каледж): ад
дзяленне харавога дырыжы
равання. Далей навучалася ў
СанктПецярбургскай кансер
ваторыі.Яезапрасіліпрацаваць
уНовасібірск,іўжо7гадоўмін
чанка жыве ў Сібіры. Як пры
зналася госця, вельмі тужыць
паБацькаўшчыне ды імкнецца
пры першай магчымасці наве
дацьродныхуБеларусі.

Гатавалі мы з Марыяй ха
ладнік: беларускі летні суп.
ГэткіаналагпапулярнайуРасіі
акрошкі.Госцянашапрызнала
ся,штогатуестравупаасаблі
вым рэцэпце матулі ды вельмі
хвалюецца.Учасемайстаркла
саМарыяўзгадаласваёдзяцін
ства ў Беларусі, смак клёцак,
якімі частавала яе бабуля,што
жыла ў Полацку. Анастасія ж
расказала, што ўпершыню па

спрабавала халаднік,
калі была ў Мінску
ў2010годзе.Іягоны
смакуяеасацыюецца
зБеларуссю.Аяшчэ
Марыя Белакурская
ды кіраўніца НЦБК
Анастасія Дзяменць
ева прыгожа спявалі
беларускую народ
ную песню “Ой, сі
вы конь бяжыць”.
(Паглядзіце, сябры,
дуэт дзвюх галасіс

тых сібірскіх беларусак, паяд
наныхроднаюпесняю—непа
шкадуеце.Ажвочывільготныя
становяцца: столькі ў тым са

праўднай прыгажос
ці…— Рэд.) Пасля
дэгустацыі мы зра
зумелі, што рэцэпт
уМарыідыяемамы
сапраўды асаблівы:
атрымалася ну вель
місмачна!

Дарадца, кіраўнік
Аддзялення Пасоль
стваБеларусіуРасіў
НовасібірскуАндрэй
Гасюк стаў ганаро
вым госцем другога
выпуска. Андрэй Валер’евіч
родам з Мінска, там і вырас.
ЗакончыўБеларускідзяржаўны
эканамічныўніверсітэтіАкадэ
міюкіраванняпрыПрэзідэнце
Беларусі.Агатавалімысамую,
мабыць,беларускуюзусіхна
шых страў: дранікі. У многіх
замежнікаў, сапраўды, мена
вітаз іміўпершуючаргуаса
цыюеццабеларускаякухня.Га
варылі ў часемайстаркласа й
прадзейнасцьПасольства,пра
ўражанні ад жыцця ў Сібіры.
Нашгосцьрасказаў,штобульбу
трэбацерцінатакойадметнай
тарцы, “што нібы цвіком пра
біта”,іяшчэнешкадавацьтлу
шчу—такісакрэтсапраўдных
беларускіхдранікаў!

Першыя два выпускі цык
ла кулінарных майстаркласаў
“Смачна” засведчылі: анлайн
фармат мае шмат плюсаў. Па
першае, гледачы могуць гля
дзець відэа з любога месца
свету — а беларусаў па свеце
вельмі шмат. Падругое, запіс
даступны й пасля заканчэння
эфіру: на Ютубканале наша
гаДома нацыянальных культур

імяГ.Д.Завалокіна.Іпатрэцяе,
утакімфармацестановіццавіда
вочным,штонацыянальнаякух
ня—гэтанашважныкультурны
складнік?Боразамзнашайежай
можнасасмакам“спажываць”і
нашы культурныя адметнасці,
далучаццадабеларускіхтрады
цый. Так што, далучайцеся да
нас—ідавайцебудземразамга
таваць“Смачна”!

ТаццянаНялюбіна,
метадысткаНовасібірскага

цэнтрабеларускайкультуры.
Фотааўтара.

Га ту ем “Смач на” ды ан лайн
У Беларусі кажуць: хочаш есці калачы, то не сядзі 
на пячы. Іншымі словамі: хто любіць працаваць, 
той і жыве ў дастатку. Нашы супляменнікі 
славяцца й за межамі Бацькаўшчыны 
працавітасцю, а яшчэ ветлівасцю й гасціннасцю! 
І гэта рысы нацыянальнага характару, 
а не жаданне “прыгожа выглядаць”.

Адрэдакцыі.Нашаняштатнаякарэспандэнтка зНовасібірсканапісалайпратое,штоцяпер
НЦБКпрацуеўскладзеДНКімяЗавалокіна,ранейжабыўсамастойнайадзінкай.ПерадДнёмПе
рамогіартыстыбеларускагацэнтрадалучылісядафлэшмоба“Синийплаточек”#синийплаточек,які
ініцыяваўДНК.СпяваліпеснюАнастасіяДзяменцьевадыбеларускіансамбль“Завіруха”.Праект
прысвечаныгістарычнайпамяціпраўнёсакжанчынуперамогудыўмацаваннеміру.Бо,яквядома,
песня“Синийплаточек”сталанепростасімваламваеннайэпохі,алейувасабленнемвялікайверы
дзяўчат,жанчынусваіхабранікаў,уіхперамогу.

ЗцеплынёйдыўдзячнасцюпаведамляеТаццянаНялюбіна,штоўНовасібірскіцэнтрбеларус
кайкультурыдаходзяцьпапошценумары“ГоласуРадзімы”:“Дзякую!Мнеасаблівапрыемна,што
газетыпрыходзяцьуканвертах,зробленыхнамаёймалайРадзіме:угорадзеБарысаве!Адкрываеш
канверт—іхуценькаўдыхаешроднаепаветра,пакульнеразышлосяпаўсімпакоі”.

Згаданыяўтэксцемайстаркласыможнапаглядзецьуінтэрнэцепаспасылках:
“Смачна” зМарыяй Белакурскай—https://www.youtube.com/watch?v=Fy1U5І3UWjs&lіst=PL_

PYHuWSysaNvuHsNsKEoFX0Wva0VіRn&іndex=4&t=0s
“Смачна” з Андрэем Гасюком — https://www.youtube.com/watch?v=Rіlh2_bzx7U&lіst=PL_

PYHuWSysaNvuHsNsKEoFX0Wva0VіRn&іndex=6&t=0s
Апагэтайспасылцыможнадаведацца,штонекаторыякулінарныятрадыцыібеларусаўсёння

знаходзяццападаховайдзяржавы:https://www.sb.by/artіcles/apetytnayaskarbonka.html

Творчасць беларускага 
дзіцячага пісьменніка, 
які жыве й працуе ў 
Чэрвені, на Міншчыне, 
добра вядомая ў многіх 
краінах. Вось і ў Марый Эл 
(Расійская Федэрацыя) 
з’явілася яго новая 
публікацыя.

У часопісе “Кече” (наз
ва перакладаецца як “Соней
ка”) (4ы нумар за 2019 год)
пабачыла свет невялічкая
казка Генадзя Аўласенкі. Яе
пераклала Святлана Грыгор’
еваСато. Дарэчы, наклад
дзіцячага марыйскага вы
дання— 1100 асобнікаў. Па
гадзіцеся, зусім няблага для

колькасна невялікага народа.
Галоўны рэдактар часопі
са — пісьменніца Святлана
Архіпава. Выдаўцом “Кече”
выступаеВыдавецкідом“Ма
рыйскаекніжнаевыдавецтва”
(дырэктар—пісьменнікідоб
рысябарбеларускайлітарату
рыЮрыйСалаўёў).Якбачым,
з’яўленне казкі беларускага

пісьменніка ў часопісе— зу
сімневыпадковае.

У беларускай ды марый
скай нацыянальных літаратур
насённяшнімэтапескладваюц
цанеблагія дачыненні.Адзін з
новыхпраектаў,надякімрупяц
цаўМарыйскімкніжнымвыда
вецтве,—анталогіябеларускай
дзіцячайлітаратурыўперакла
дахнамарыйскуюмову.Дырэк
тарвыдавецтваЮрыйСалаўёў,
каментуючыгэтыпраект,адзна

чыў:ёсцьспадзяванне,штояна
прыйдзе да марыйскіх юных
чытачоўужоўхуткімчасе.Да
тагожёсцьувыдавецтвеяшчэ
адна цікавая задума: зрабіць і
марыйскую кнігу Уладзіміра
Караткевіча. Па словах Юрыя
Салаўёва, беларуская літара
тура — захапляльны мастацкі
свет. І ён марыць пракласці ў
ягошлях ічытачамрозныхуз
роўстаўзМарыйЭл.

КастусьЛадуцька

Генадзь Аўласенка на марыйскай мове

Андрэй Гасюк 
гатаваў дранікі

Марыя з Анастасіяй 
 і гатавалі, і спявалі разам


